
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de  

Ordin al ministrului afacerilor interne pentru stabilirea Standardelor necesar a fi 

respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a serviciilor de specialitate pentru recepţia 

şi cazarea solicitanţilor de azil 

 

Potrivit art.17 alin.(8) din Legea nr.122/2006 privind azilul în România, cu modificările și 

completările ulterioare, atunci când capacitatea de cazare în centrele de primire şi cazare pentru 

solicitanţii de azil este depăşită, Inspectoratul General pentru Imigrări, în limita fondurilor 

disponibile, poate contracta servicii de specialitate pentru recepţia şi cazarea solicitanţilor de 

azil în locaţii individuale sau colective. 

În acest sens, potrivit alin.(11) al art.17 din lege, contractarea serviciilor de specialitate pentru 

recepţia şi cazarea solicitanţilor de azil, se face cu luarea în considerare a standardelor stabilite 

prin ordin al ministrului afacerilor interne. 

În contextul dat a fost elaborat proiectul de ordin al ministrului afacerilor interne prin care sunt 

stabilite standardele necesar a fi respectate de prestatori la momentul contractării serviciilor de 

cazare a solicitanților de azil. 

La stabilirea standardelor au fost avute în vedere atât actele normative interne care 

reglementează recepţia şi cazarea  solicitanţilor de azil, precum şi regulile de ordine interioară 

conținute de Regulamentul de ordine interioară al centrelor regionale de proceduri şi cazare a 

solicitanţilor de azil, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr.130/2016, precum şi 

legislaţia în materie de achiziţii publice. 

Totodată au fost consultate şi standardele incluse în Ghidul Biroului European de Sprijin pentru 

Azil privind condiţiile de recepţie: standarde operaţionale şi indicatori, disponibil la adresa de 

internet: https://www.easo.europa.eu/practical-tools. Ghidul reflectă practici ale statelor 

membre ale Uniunii Europene, dezvoltate în reţelele la nivel european în care şi România este 

membră (Reţeaua agenţiilor europene în domeniul recepţiei – EPRA). 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cât şi pe termen lung (5 ani) se prezintă astfel: 

Anul 2017 -  500 de solicitanți de azil- 3 luni  (o lună de vară și două luni de iarnă) 

- 500 x (450+120) x 1 lună = 285 mii lei 

- 500 x (450+155) x 2 luni = 605 mii lei    

Total 2017 -  890 mii lei 

Anul 2018 -  1000 de solicitanți -12 luni 

- 1000 x (450+120) x 6 luni = 3.420 mii lei 

- 1000 x (450+155) x 6 luni =  3.630 mii lei   

Total 2018 – 7050-890 = 6160 x 2,2%=6.253 mii lei 

Anul 2019 = 7.050 x 2,2%= 7.205 mii lei 

Anul 2020 =7.205 x 2,2 %= 7.364 mii lei 

Anul 2021 - 7.526 x 2,2% = 7.526 mii lei 

Pentru acoperirea sumelor indicate mai sus este necesară suplimentarea bugetului la Capitolul 
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